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CA 2 CX MTB FIETSTOER 2021

Dit is met groot dankbaarheid dat ons kan terugkyk op die 9de CA 2 CX MTB fietstoer wat plaasgevind het ten bate van Die
Herberg Kinderhuis. Ons het weer van oral deelnemers gekry om deel te neem aan die toer wat strek van Klein Joostenberg
buite Stellenbosch tot in Knysna. Deelnemers het hierdie jaar 'n paar uitdagende dae beleef met die weerstoestande, maar het
die winde en reӫn trotseer, omdat hul geweet het dat elke kilometer wat hul ry, geborg word om fondse in te samel vir die
kinders van Die Herberg Kinderhuis. Daar moes ook aanpassings gemaak word rondom die Covid 19 regulasies.
Elke deelnemer betaal sy / haar inskrywingsgelde wat R14 000 beloop vir 2022. Die gelde sluit etes en verblyf by gastehuise in
vir 7 dae. Die roete strek oor 6 dae en die aantal kilometer wat gery word is 695km. Deelnemers kry dan borge om hul per km te
borg vir die fondsinsameling van die Kinderhuis. Daar is ook 'n veiling waar items opgeveil word gedurende die week.
Die plekke waar ons oornag is: Golden Valley Casino (Worcester), Mimosa Lodge (Montagu), Oaksrest (Ladismith), Karoowater
(Calitzdorp), King George Hotel (George) en ons eindig by Knysna Hollow in Knysna.
Dankie aan Philip McMahone van Four Cousins wat 'n ete geborg het en Liza Steyn, Sally van Zyl en Lorenza Marais vir julle hulp
by Oaksrest se ete. Dankie aan Robertson Checkers wat broodjies geborg het.
Ons het ook 'n deelnemer van die toer wat as “rider of the tour” gekies word deur die ander deelnemers. Pieter Stemmet van
Montagu is aangewys vir hierdie trofee.
Die datum vir die CA 2 CX TOER 2022 is 26 Junie - 3 Julie 2022. Kontak Petro Uren vir inskrywingsvorms.
E-pos petro@herberg.co.za vir inligting of as u betrokke wil raak by die projek.
'n Bedrag van R707 000 is ingesamel met die 2021 toer. Ons is ongelooflik dankbaar vir elke persoon en die deelnemers wat die
projek ondersteun het.
Sonder die persone wat vrywillig help soos John Davids, Aldo de Goede, Ivan Maloney, Phillip Grobelaar, Gary van Dyk en
Mark Potter sou die toer nie moontlik gewees het nie.
'n Groot dankie aan die borge wat die toer moontlik maak: JOHAN STEYN HML, REEDS BELLVILLE, RACEPACE, NAMGEAR, JBL,
HARMON/KARDON, NAMIB BILJTONG, SPRINGFIELD WINE ESTATE, VAN LOVEREN, DE WETSHOF WINE ESTATE.
.

ROBBENEILAND SWEM

As gevolg van die streng inperkingsregulasies is geen funksies of besoekers toegelaat om met die kinders
te sosialiseer nie. Ben Nel en vriende
van Because We Care (Vredendal) het
ten spyte van die streng regulasies hul
weg oopgesien om snoek te kom braai
vir ons kinders en noodsaaklike behoeftes, soos kruideniersware, te
skenk. Die kinders kon nie uitgepraat
raak oor die heerlike snoek nie.
ONS GROET PERSONEEL
CHRISTEL HALL
Totsiens – tot weer sien –
mooi loop is woorde wat
verband hou met iemand
wat verder aan stap op
haar / sy lewenspad. 'n
Goeie leerskool van onvoorwaardelike Rentmeesterskap, Barmhartigheid, Diensbaarheid, het ek in my
werk as Kinder- en Jeugsorg Werker beleef
die afgelope 15 jaar van diens by Die
Herberg Kinderhuis. Elke persoon wat my
pad gekruis het, het ek die voorreg om die
goeie in my pad saam met my te neem.
Dankie vir elkeen se bydrae. Seӫn Groete.

Howard Warrington het besluit om sy
50ste swem na Robbeneiland te swem
om fondse in te samel vir die kinders
van Herberg Kinderhuis. Howard se
motivering:
“Some may regard 50th Robben Island
crossings as a heroic accomplishment
and I appreciate that very much. Of
course, the sea is dark, deep and
sometimes scary, but the fact is, the
children of The Herberg Children's
Home are the real heroes. My 50th
swim will be a great achievement for
me, but it will be over in 5 or 6 hours,
but life has thrown these children in at
the deep end of an entire childhood,
without the means to cope. Fortunately I have a rubber duck next to me to
rescue me if I get in trouble while
swimming, but the children of the
children's home also needs support
and security to cross their own ocean.
My swim symbolizes their lives. Their
journey is daunting, and they do not
have the resources to get to the other
side. I salute each and every child for
their courage. The children's needs in
terms of financial and emotional
support depend on each of us”
Ons opregte dank aan Howard
Warrington wat ook sy deel gedoen
het om 'n verskil te maak.

Ek kom van n klein plaasdorpie af in
Noord-Wes genaamd Makwassie.
Mense dink gewoonlik die plek bestaan nie.

BECAUSE WE CARE

Ek het in Klerksdorp skool gegaan en
was ’n koshuisbrak daar.

BETTIE THOMAS
Vir 12 jaar was ek werksaam in Huis E
(dogters). Dit was vir my
lekker om 'n band te vorm
met die dogters en 'n pad
saam met hulle te stap. Dit
was nie elke dag maklik nie,
maar met Genade is dit
moontlik om 'n verskil te maak. Dankie aan
elke gemeente en persoon wat die pad
saam met my gestap het. Ek sien uit na 'n
welverdiende rus (aftrede).

Tydens my maatskaplike studies het ek
my man ontmoet en sommer vinnig
getrou na ons gegradueer het. Dis 'n
voorreg om saam ons passies as maatskaplike werkers te kan uitleef. Na
maatskaplik het ek besef dat ek nog
meer oor die mens as geheel wil leer
en doen toe 'n diploma in funksionele
terapie.
In Junie 2021 is ons eerste babatjie
gebore genaamd Simeon. Dis 'n
voorreg om 'n mamma te kan wees.
Tans is ek besig met my opleiding in
“tall trees“ persoonlikheid evaluering
en glo dit gaan vir my van groot waarde
wees om die kinders waarmee ek
werk, nog beter te verstaan.

KERMIS

N UW E A A N S T E L LI N G /
M A ATS K A PLIK E
WERKER

Na skool het ek besluit om Teologie te
studeer in Bloemfontein. In my eerste
jaar van Teologie het ek vinnig besef
dat ek 'n roeping met 'n passie verwar
het en verander toe my rigting na
Maatskaplik; juis omdat ek so lief is vir
mense en om hulpverlening te bied.

Ongelukkig kon die jaarlikse Kermis in
Maart nie voortgaan nie as gevolg van
die Covid 19 regulasies. Ons moes egter planne beraam om nog steeds 'n
inkomste te genereer in hierdie
moeilike tye. Produkte is nog steeds

Kersliggie Projek
Die Herberg Kinderhuis huisves 122 sorgbehoewende kinders. Daar bly elke jaar gedurende Desember 'n groep kinders in die
Kinderhuis wat nie 'n ander heenkome gedurende die vakansie het nie. Ons wil graag gedurende die Desember/Januarie vakansie dit
vir hierdie kinders spesiaal maak. Deur 'n R50 of ander bydrae te maak, kan u dit vir hulle moontlik maak. Ons noem dit “borg 'n
liggie”projek omdat dit oor die feestyd is. Dit is veral gedurende die feestyd dat 'n gemis na ouers en familie ons kinders raak en hulle
eensaam en alleen voel. Ons waardeer u ondersteuning met hierdie projek. Gebruik asb verwysing “kersliggie” indien u 'n bydrae
maak. Vir 'n Artikel 18A belasting sertifikaat stuur asb bewys van betaling met u besonderhede na petro@herberg.co.za

Borg ‘n liggie

10 = R500
5 = R250

Liewe vriend,
Hoe meer liggies u borg hoe meer kinders se lewe
kan ons help verlig. Dankie vir die verskil wat u

1 = R50

in ons kinders se lewens maak.
Vir direkte inbetaling:
Gebruik verwysing “Borg ‘n liggie”
Bankbesonderhede:
ABSA, Robertson
Takkode: 334713
Tjekrek. nr. 1200390004

Ander: R

Tel: 023 626 3140
Faks: 023 626 3268
E-pos: petro@herberg.co.za

‘n Program van Badisa: ‘n Gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland)
Geregistreerde Organisasie sonder Winsoogmerk (Registrasienommer: 011-891)

Vir Debietorder en Bankbesonderhede sien agter. Vir direkte inbetalings gebruik Verwysing “Kersliggies”

ingesamel en verkoop. Daar is
natuur-lik nie naastenby dieselfde
inkomste ingesamel nie, maar ons is
opreg dankbaar dat ons 'n inkomste
kon ge-nereer. Ons opregte dank aan
Johnny Forbes wat verskeie SPAR
takke het wat die produkte
oorgeneem het.
Ons waardeer ons getroue donateurs
en gemeentes wat nog steeds vir ons
kon produkte voorsien.
Lileen Hoek & Jaco van Eeden (NGK
Buffeljagsrivier vleistafel), Hannerie
Delport (NGK DE RUST Kontant
donasie) Robertson Abbatoir skenk
van maalvleis, Spar Robertson vir
verpakking van vleis, Elim slaghuis
skenking van wors. Heleen Van der
Merwe en McGregor gemeenskap vir
donasies van broodtafel. Mev Hester
Roux en dames van Agterkliphoogte
het ook fondse ingesamel vir die poedingtafel. Dankie aan NGK Gansbaai
vir die koekies wat ons ook kon verkoop het.
Carine Jacobs Le Roux van NGK
Villiersdorp het gehelp dat ons
groente en vrugte het vir verkope.
Dankie aan Eduard, Odiarne (Overhex)
Lukas Badenhorst (De Doorns),
Bordeaux Vrugtepakkers en Habata
vir druiwe. Elgin Orchards het ook
appels geskenk. Môreson Grondverskuiwers het vir ons hul vurkhyser
beskikbaar gestel om druiwe af te laai.
Ook dank aan Smuts Broers vir
skenking van tamaties en butternuts
en Colin Conradie (Ashton) vir tamaties en pruime.

SKOOLVERLATERS
MADELEIN
Ek was twee jaar in Die
Herberg Kinderhuis. Ek
kom uit baie moeilike
omstandighede en was
baie dankbaar toe ek Kinderhuis toe kon kom. Vir ander kinders wat
mense het, is dit dalk soms moeilik om hier
te wees, maar hier het ek veilig gevoel.
Dankbaar oor elke aand se warm bed en
lekker kos om elke dag te eet. Die Kinderhuis het my baie ondersteun en geleenthede gegee.
Ek het lief geword vir elke personeellid en
kinderversorgers. Hulle laat my vrolik en
gelukkig voel. Ek is danbaar vir 'n plek soos
Die Herberg Kinderhuis wat soos 'n huis vir
my was. Dankie aan elkeen wat 'n pad met
my gestap het. Ek gaan julle mis.
JESSIE
Vir die afgelope vier jaar
was Herberg Kinderhuis vir
my 'n huis. 'n Huis wat ek
gedeel het met susters,
broers, moeders en vaders
wat elkeen 'n spesifieke bydrae gelewer
het.

omskep in geleenthede. In my huiseenheid het ons saam gehuil, gelag, saam
gebid, vreugdes en ook hartseer gedeel.
Ek het gekwes en gewond hier ingestap,
maar verlaat die Kinderhuis met die wete
dat almal hier familie is, omgee en net die
heel beste vir my wil hê. GROOT dankie
aan almal!

E-POS BESONDERHDE
Omdat baie poskantore nie meer funksioneer nie en die pos lang vertragings
veroorsaak, sal ons dit waardeer indien u
vir ons u e-pos adres kan stuur as u betrokke is sodat ons so met u kan korespondeer. E-pos: petro@herberg.co.za

SNAPSCAN
Sien asb aangeheg die SNAPSCAN KODE vir
DIE HERBERG KINDERHUIS wat 'n vinnige,
veilige en maklike manier is om u donasie
te maak aan Die Herberg Kinderhuis. Dit is
egter belangrik om 'n E-pos te stuur aan:
petro@herberg.co.za indien u 'n inbetaling gemaak het, sodat ons vir u 'n Artikel
18A belasting sertifikaat kan uitreik.

Hierdie was 'n huis vol liefde waar ek veilig
gevoel het en baie my gehelp het om 'n
gesonde fondasie te lê. Hier is ek gevorm
tot die jong vrou wat ek vandag is.
Onbekendes het vriende en familie geword. Ek is oor my vingers getik, maar tog
in liefde toegevou. Talle geleenthede is vir
my geskep, voorwaar 'n voorreg. Hier het
vriende familie geword, uitdagings is

Skenkings aan ons is belastingaftrekbaar
DEBIETORDER MAGTIGING
Bank: .....................................................................................................................................
Tjekrekening

Transmissierekening

Spaarrekening

Rekeningnommer
Bankkode

Naam van Tak ...........................................................

Debietorder aftrekmagtiging
Hiermee magtig ek Die Herberg Kinderhuis om die bedrag van R ....................................... (1.) elke maand ( 2.) eenmalig uit my rekening te onttrek, totdat ek dit skriftelik kanselleer. Ek versoek my bank
om my rekening met die bogenoemde bedrag te debiteer.
Naam: ........................................................................................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................................................................
Handtekening: ........................................................................Datum: ....................................

NB: Pos / Faks die Debietorder aan ons. Ons verwerk self die inligting.
ROBERTSON PRINT MEDIA

023 626 3487

